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Adm. 2005·2006 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA 

LEI N°. 0757/2007 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2007. 

"OBRIGA A INCLUSAO DE REDE DE 

COLETA E ARMAZENAMENTO DE 
, 
AGUA DA CHUVA EM EDIFICAc;OES 

QUE VENHAM A SEREM 

CONSTRUIDAS NO MUNICIPIO DE 

ATILIO VIVACQUA". 

0 Prefeito Municipal de Ati'lio 

Vivacqua - ES, no uso de suas atribui~oes legais faz 

saber que a Camara Municipal aprovou e ele 

Promulga a seguinte lei: 

Art. 1° - A partir da data de publicac;ao desta Lei, todos as 

projetos de construc;ao deverao constar em suas plantas e 

memoriais de obras au documentos equivalentes, de rede 

de coleta e armazenamento de agua da chuva, para que 

sejam autorizadas as construc;oes no Municipio de Atflio 

Vivacqua - ES. 

Art. zo - A rede de coleta devera alcanc;ar toda a parte 

superior do predio como tambem suas areas de piso em 

que seja possfvel coletar agua. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA 

Art. 3° - Esta Lei sera publicada a edifica~,;oes do tipo de 

condomfnios de casas ou apartamentos, como tambem em 

lojas, galpoes, escolas, igrejas, supermercados, Shopping 

Centeres, sejam abertos ou fechados e qualquer outra 

edifica~,;ao como area construida que seja igual ou maior a 

500 (QUINHENTOS) metros quadrados. 

Art. 40 - Nao havendo previsao de constru~,;ao da rede 

coletora e de armazenamento em tamanho compatfvel 

devera, o Poder Publico, negar qualquer autoriza~,;ao de 

constru~,;ao ao empreendimento. 

Art. so - Preferencialmente devera a rede coletora possuir 

alguma forma de tratamento para consumo humano, mas, 

nao havendo podera ser autorizada a obra bastando provar 

que a utiliza~,;ao da agua nao tera como objetivo o referido 

consumo humano, servindo para a rede de emergencia, a 

rega de plantas, limpeza em geral entre outras . 

Art. 50 - A area de armazenamento devera atender aos 

parametros estabelecidos em regulamento proprio a ser 

editado. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ATiLIO VIV ACQUA 

Art. 70 - Esta Lei entrara em vigor em 120 (cento e vinte) 

dias a partir de sua publicac;ao. 

Atilio Vivacqua, 14 d lilOvembro de 2007. 

Helio Hum 
Prefeito 

rto Lima 
unicipal 
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